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T E N T o o N S T E L L I N g

eden om die groep vrijwilligers 
[foto 1] eens aan onze lezers voor 

te stellen.
Eén keer per twee maanden komen ze, 
onder enthousiaste begeleiding van 
Anita Westerveld en Karola Wagenaar, 
bij elkaar in De Stolp, een wijkcentrum 
in De Maten, Apeldoorn Zuid. 
Ieder werkt zo’n ochtend aan haar eigen 
werk, vraagt advies, laat zich inspireren 
en geniet van de gezelligheid. Het werk 
en de patronen, traditioneel of modern 
in appliqué [foto 2], glas in lood of hexa- 
gonnetjes uitgevoerd, worden met veel 
plezier gedeeld. Ook worden er andere 
technieken gebruikt en soms, dankzij 
de jaarlijkse workshop, een uitstapje 
gemaakt naar een andere werkwijze, 
techniek of kleurgebruik [foto 3].
Binnen deze groep, zo’n 20 dames die 
al 25 jaar bij elkaar komen, bestaan er 
ook weer kleine groepjes die onderling 
vaker afspreken. Ze gaan samen naar 
regiodagen [bijna iedereen is lid van 
het Quiltersgilde], midweken of week- 
enden, winkels of tentoonstellingen. 
Kortom “het houdt je van de straat” zo- 
als één van de leden zich liet ontvallen. 
Ook wordt het werken met de lapjes 
als rustgevend ervaren. Soms is er 

ernstige ziekte in de familie of zijn er 
andere zorgen die de nodige stress 
geven. Maar regelmatig lekker bezig 
zijn met de lapjes zorgt ervoor dat je 
hoofd helder en je hart rustig wordt. 
“Dat scheelt weer een psychiater” 
aldus één van de leden.
Ineke Hulzebos en Betsy Harskamp, 
twee leden van de groep, hebben  
een interessant blog:  
ineke.hulzebos.blogspot.nl en 
betsyquiltblog.blogspot.nl.
Verder blijkt dat een aantal best eens 
een uitstapje naar andere materialen 
en mogelijkheden wil maken.  
Met bijvoorbeeld. kraaltjes of kant aan 
de gang maar het lef ontbreekt nog. 
Grensverleggend bezig zijn geeft 
andere mogelijkheden, dus wie weet.
Wat opvalt is het plezier en de werklust 
van de groep. Ze zijn, terecht, trots op 
wat ze maken en hoe goed ze het hebben 
met elkaar, ook dankzij Karola en Anita. 
Kortom, een heerlijk groep die zich 
straks graag inzet om de tentoon- 
stelling van miniatuurquilts in 
Dok-Zuid tot een succes te maken. 
Daarnaast gaan ze gewoon weer door 
met hun quilts. Die handjes blijven  
wel bezig! [foto 4] <

‘Je bent van de straat!  
En het scheelt een psychiater’.

Quiltgroep Apeldoorn  
laat de handjes wapperen
op pagina 74 in deze Quiltnieuws vindt u informatie over de tentoon-
stelling van miniatuurquilts. Aan zo’n tentoonstelling gaat heel wat 
werk vooraf. Carla Zijlstra en Wilma Tackenkamp vormen samen de 
tentoonstellingscommissie en zijn er al maanden mee bezig geholpen 
door regiovertegenwoordigers Jacqueline Arts en Aart Schinkel.  
En dan natuurlijk een enthousiaste groep vrijwilligers ter plaatse.
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